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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก 
เรื่อง   ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก  วาดวยควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบรหิารสวนตําบลนากอกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลนากอก 

และนายอําเภอนิคมคําสรอย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากอก  เรื่อง  ควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนากอกตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่น  ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนากอก 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่น

ดังตอไปนี้  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

  (๑)  ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด  

ดังนี้ 

       (๑.๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนากอก  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย   

ชาง  มา  โค  กระบอื  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดอยางเด็ดขาด 

     (๑.๒)  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากอก  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย   

ชาง  มา  โค  กระบอื  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดอยางเด็ดขาด 

     (๑.๓)  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสวรรค  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย   

ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดอยางเด็ดขาด 

     (๑.๔)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนากอก  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย  ชาง  มา  โค   

กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

อยางเด็ดขาด 

     (๑.๕)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย  ชาง  มา   

โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนดอยางเด็ดขาด 

     (๑.๖)  ตลาด  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอย  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ   

แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดอยางเด็ดขาด 
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  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรอืปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึง่  

ดังนี้ 

       (๒.๑) ที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนากอก  เปนเขตท่ีการเล้ียง

หรือปลอย  โค  กระบือ  สุนัข  แมว  ตองดําเนินการดังนี้ 

    (๒.๑.๑)  การเล้ียงสุนัข  แมว  ตองฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    (๒.๑.๒)  การนําสุนัข  แมว  ออกนอกสถานที่พักตองมกีารผูกเชือกหรืออปุกรณ 

ควบคุมไปดวย 

    (๒.๑.๓)  การนําโค  กระบือ  ออกนอกสถานท่ีเล้ียงตองมีการผูกเชือกหรืออุปกรณ 

ควบคุมไปดวย 

     (๒.๒) ทางสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนากอก  เปนเขตที่การเล้ียง

หรือปลอย  โค  กระบือ  สุนัข  แมว  ตองดําเนินการดังนี้ 

    (๒.๒.๑)  การเล้ียงสุนัข  แมว  ตองฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    (๒.๒.๒)  การนําสุนัข  แมว  ออกนอกสถานที่พักตองมกีารผูกเชือกหรืออปุกรณ

ควบคุมไปดวย 

    (๒.๒.๓)  การนําโค  กระบือ  ออกนอกสถานท่ีเล้ียงตองมีการผูกเชือกหรืออุปกรณ 

ควบคุมไปดวย 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

ราชการสวนทองถิ่นแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจาย   

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลา

ดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด   

และคาเล้ียงสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาวรรคหนึง่  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดสัูตวใหแกราชการสวนทองถิน่

ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
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ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิน่เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลนากอก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่

กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนากอกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุพด  คาํนนท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนากอก 
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